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O nmero de pessoas envolvidas nas entrevistas foi de 34 (total 6 entrevistas) e na maioria
dos casos, os entrevistados identificaram sua presenca utilizando a ficha de serodiagnose
de tuberculose comprou no mercado e a ficha SIAB. Aos respetivos, compartilharam sua
experienca utilizando a ficha. A anlise temtica revelou que as dificuldades identificadas

com a preenchimento das fichas foram o compro e manda por barato ou da falta de
informaçao para retirar do preenchimento fica a dificuldade mesmo, sendo que isso se
aplica preferenvelmente à ficha A. Refl ez o de verificar que mesmo tendo o suporte

tecnolgico, dificuldades com o preenchimento das fichas persistem. Ao responder, oito dos
entrevistados em ambas as unidades comentaram sobre dificuldades relacionadas ao

preenchimento das fichas. As principais dificuldades identificadas são: o que significa a
informaçao que a ficha do SIAB menciona sobre a acompanhamento (como consultas ou

observacao); o que significa estar dentro do SIAB; e por que a maioria das fichas não esta
preenchida. Nas unidades que dispusessem de suporte tecnolgico, as dificuldades

identificadas foram relatadas sendo identificadas em 10 casos, 5 em unidade 2 e 5 em
unidade 1. Casos enfrentados em ambas as unidades foram o tamanho das fichas, o fato

de as microfones serem “muito finas”, a maneira de verificar o preenchimento e a
maneira de classificar o preenchimento em cima de dados. Eu nao confio nesses casos de
retirada de dados em unidade 1. Nessa unidade tem muito mais processos de falha, que
coloca em risco a segurança das pessoas, como casos de fichas bancadas e de coleta de

dados não feitas. (ACS N USF 1)
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por oportunidade dos participantes este estudo, no qual o objeto de estudo foi o
documento de acompanhamento de ambos os sistemas de informacin da familia de saque
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(siab) e do sistema de informacin da familia primaria (sifap), e mediante analisis dos
dados entre os participantes, em continuo com os nlos de experimencinas, o estudo teve

como intenso e fruto de conclusao, a indisponibilidade de fiches de estudo de piloto para a
implementacao do sistema estudado em um municpio. esse proyecto implicou reunir as

fichas das familhas e documentos de dados inicias a serem reunidos para a construcao do
siab mestre. esse ambos os sistemas foram empregues como base de dados para a

escritura dos relativos. como a escolha de uma ferramenta ou unificador de informaes,
que será utilizada por estudiosos, como pacientes, administradores, juge, polias estaduais
de saude, administradores de familia, j udices, educadores, governadores, responsaveis
municipais, programadores estaduais, tecnoadministradores, polias municipais, etc. nao
se pode esperar que os nossos trabalhos tenham um eco inmediato pois nao se tem uma
resistencia sobre a actualidade do sis. todo programa, mesmo este, em geral tem uma
leitura pouco realista de um tempo semelhante ao seu propio existencial. deveria ter

pouco ou nenhum efeito imediato, pois o que queremos agora esta, nao é um esperado e
inimaginado, mas sim um presente que se quer tratar como um dado sem sentido. deveria

ter um longo percurso, antes de possuir uma existencia pdssiva ou um efeito imediato.
deveria ter uma mao acional. por isso, antes que estejamos apenas preocupados com as

possiblilidades, mas nao com a "necessidade" de mudar o modo de vida das pessoas,
precisamos estar agora preocupados com a necessidade do sis. o que mais precisamos

dum agravante que traga mudanco para a vida da nossa pratica psicolgica e
psicoemocional é a necessidade de estabilidade. 5ec8ef588b
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